
Slider S20

S20 é um sistema coplanar para balcões e móvel suspenso com portas 
de peso máximo de 20 kg. Graças às patentes exclusivas da série Slider, 
o deslizamento, amortecimento na abertura e no fechamento, é intuitivo, 
fluído e silencioso. Em algumas formas de fornecimento, o S20 pode ser 
equipado com um capa frontal personalizável e com sistema Push. 
O último permite que você abra o móvel com uma simples pressão na 
porta: isso elimina o puxador deixando uma liberdade maior para projetar.

Devido às suas características, o S20 é ideal para móveis utilizados   na 
sala de estar, nos escritórios, na cozinha e nos quartos.
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Slider S20

Informações técnicas

Sistema deslizante coplanar para duas portas com amortecedor.
Capacidade de carga 20 kg.

Características da porta:
 • peso máximo por porta simples 20 kg
  (uniformemente distribuído)
 • largura: - mínima de 600 mm
   - máxima 1500 mm
 • altura:  - máxima 1200 mm
 • espessura:  - mínima 18 mm
   - massimo 35 mm
   - máxima incluso o puxador 45 mm
 • material:  a) madeira ou derivados
   b) quadro de alumínio e vidro

Ajuste da porta:  • vertical ± 4,5 mm
     • horizontal ± 3 mm
Ajuste frontal da porta: •armário superior ± 4 mm
       •balcão ± 2 mm

Armário superior

Balcão 
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Principais características

• Perfis de alumínio e PVC para um movimento fluído e silencioso.
• Curvas projetadas de acordo com as dimensões do móvel.
• Mecanismo pré-montado para montagem rápida e segura.
• Amortecimento na abertura e fechamento.
• Abertura com dispositivo por toque (balcão). 
• Altíssima resistência e durabilidade, comprovadas com os testes de estresse de 100.000 ciclos.

Armário superior

Balcão 
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Versões disponíveis
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